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Een (stabiliteits)ingenieur beter vroeg dan laat ? 

• +/- 21.000 ééngezinswoningen per jaar  

 

• +/- 27.000 Renovaties per jaar 

 

• Anno 2015 : 

 

• 470 plaatsbezoeken – 100 gezinnen met problemen 

 

• Meest voorkomende problemen: 

 

• Te zwakke stalen ligger 

• Geen versterkte fundering 

• Te kleine houten balken 

• Foutieve schoring 

• Geen betonsloffen 
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Een (stabiliteits)ingenieur beter vroeg dan laat ? 

• Oorzaken : 

 

• Iedereen heeft wel een mogelijke oplossing ( De buurman, de 

loodgieter, …  

 

• Het zal el sterk ge oeg zij … 

 

• Ik doe dit al jare  zo… 

 

• Ik zal dit wel uittellen... 

 

• Ik ke  ie a d… 

 

• Maar wie neemt uiteindelijk de verantwoordelijkheid 

     of plaatst zijn handtekening hieronder? En wat bij 

     eventuele problemen?  

 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 
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Funderingen 

• Wat is een fundering 

 

• De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen 

gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, 

worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. 
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Type funderingen 

• Plaatfundering  / Plaat-strookfundering 

• Strookfundering-Balkfundering 

• Paalfundering ( zelden bij particulieren) 

 

 

• Via welke documenten en adviezen  baseer je uw keuze en waarom??? 

    

 

1 Grondonderzoek 

2 Ingenieursstudie 

3 Visuele inspectie 

• Plan architect 

• Persoonlijke voorkeur 

• Ik da ht dat … 
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Funderingen 

• Grondonderzoek ( sondering ), ingenieursstudie en visuele inspectie 

 

• Doel : Een indruk krijgen op welke diepte de stabiele lagen bevinden. Zonder grondonderzoek is het 

onmogelijk een inschatting te maken over het feit of de constructie wel op een voldoende stabiele 

draagkrachtige laag gebouwd wordt.  Aan de hand van dit verslag kan de ingenieur de fundering berekenen en 

adviseren. 

 

• Opgelet : Ook op éénzelfde terrein kan de grond sterk verschillend zijn 

• vb.: de aanwezigheid van opgevulde putten, gedempte beekjes, hellende geologische grondlagen of 

holtes…  Visuele i spe tie ter plaatse  

 

• Mogelijke gevolgen bij geen grondonderzoek : 

• kans op overmatige zettingen  

• ongelijkmatige vervormingen 

• Scheuren 

• Barsten 

• …. 
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Type funderingen 

• Plaat-Plaat/strookfundering 

• Werking plaatfundering 

• Bewapening plaatfundering 
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Betonbalken en kolommen 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

• “ta daard eto alke   Lateie  oor klei e elasti gen 

• Deuropeningen, kleine overspanningen ( 1 tot +/- 3 m) 

• Opgelet : Is altijd afhankelijk van de belasting, altijd laten controleren 

 

 

 

 

 

 

 

• Betonbalken op de werf bekist 

• Afha kelijk a  elasti g, axi ale hoogte, le gte… 
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Betonbalken en kolommen 

• Een no-nonsens klantgerichte 
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• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 
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Betonbalken en kolommen 
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• Dwarskrachtwapening 

• Hoofdwapening (langse)wapening 
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Betonbalken en kolommen 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

• Uitvoering: 

• Aftandhouders 
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Betonbalken en kolommen 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

• Uitvoering: 

• Betonsamenstelling 

 

Basissamenstelling voor 1 m³ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cement 325 kg = 13 zakken  

Betonzand 660 kg = 0,5 m³ 

Grind 1300 kg = 0,75 m³  

Leidingwater 160 kg = 0,160 m3  
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Betonbalken en kolommen 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

• Uitvoering: 

• Verwerking van beton 

 

• Betonspecie moet na het aanbrengen worden verdicht om de aanwezige lucht uit de specie te 

verdrijven. (gebruik van trilnaalden) 

• Verdicht de betonspecie in een regelmatig patroon.  

• Tril totdat het oppervlak gelijkmatig glanzend is.  

• Tril niet te lang op één plek, omdat de betonspecie dan gaat ontmengen. 

 

• Nabehandeling 

 

• Afdekken met folie 

• Voldoende nathouden tot het beton voldoende is verhard 

• Curing compound aanbrengen met een nevelspuit. 

 (n.v.t. particulieren) 

 

 

 

 

Eigendom van SOS-Ingenieur.be 

mailto:info@sos-ingenieur.be
mailto:info@sos-ingenieur.be
mailto:info@sos-ingenieur.be
http://www.sos-ingenieur.be/
http://www.sos-ingenieur.be/
http://www.sos-ingenieur.be/


info@sos-ingenieur.be 

Balken en kolommen 

www.sos-ingenieur.be 

 

Stalen ligger en kolommen 

• Types : HEA – HEB  - HEM – IPE – UNP – stalen lateien 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• HEA            IPE   UNP      Stalen lateien 

• HEB 

• HEM 
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Stalen ligger en kolommen 

• Waarom moet men een betonslof plaatsen en waarom? 
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• Doorbuiging 

 
• Lengte/600 

• Lengte/800 

• Lengte/1000 

 

• Wanneer welke criteria? 

 
• Esthetisch 

• Doel metalen ligger 

• Nieuwbouw of renovatie 

 

•  Bij een grote doorbuiging zal de balk niet noodzakelijk bezwijken 

 

Balken en kolommen 

www.sos-ingenieur.be 

 

Stalen ligger en kolommen 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

info@sos-ingenieur.be 

Eigendom van SOS-Ingenieur.be 

http://www.sos-ingenieur.be/
http://www.sos-ingenieur.be/
http://www.sos-ingenieur.be/
mailto:info@sos-ingenieur.be
mailto:info@sos-ingenieur.be
mailto:info@sos-ingenieur.be


info@sos-ingenieur.be 

Inhoudsopgave 

www.sos-ingenieur.be 

 

• Inleiding 

• Een (stabiliteits)ingenieur beter vroeg dan laat? 

 

• Funderingen 

• Type funderingen 

• Waarom en hoe bewapenen? 

 

• Balken en kolommen 

• Betonbalken en kolommen 

• Stalen liggers en kolommen 

 

• Draagvloeren 

• Klassiek ge apende elfsels en oorgespannen elfsels  holle kanaalplaten  

• Breed loerplaten Predallen  

• Potten en balken systemen 

• Ter plaatse gestort draagvloer 

 

• Voorbeeld : berekening belasting metalen ligger 

 

• Vragen ? 

 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

Eigendom van SOS-Ingenieur.be 

mailto:info@sos-ingenieur.be
mailto:info@sos-ingenieur.be
mailto:info@sos-ingenieur.be
http://www.sos-ingenieur.be/
http://www.sos-ingenieur.be/
http://www.sos-ingenieur.be/


info@sos-ingenieur.be 

Draagvloeren 

www.sos-ingenieur.be 

 

Klassiek ge apende elfsels en oorgespannen elfsels  holle kanaalplaten  

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

• Is de meest gebruikte oplossing in België 

• Welfsels zijn geprefabriceerde, holle, betonnen vloerelementen.  

• Meest voorkomende breedte 30 – 60 – 120 cm 

• Dikte is afhankelijk van de overspanning en belasting 

• 13 cm 

• 16 cm 

• … 

• Afhankelijk van de producent 
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Klassiek ge apende elfsels en oorgespannen elfsels  holle kanaalplaten  

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

• Waarom een druklaag? 

• Bij zware belastingen (vooral mobiele) is het nodig een druklaag aan te brengen.  

• Deze druklaag zorgt voor een betere spreiding van geconcentreerde lasten  

 (zoals niet-dragende muren e.d.) over verscheidene welfsels.  

• De dikte van de druklaag is afhankelijk van de overspanning en de belasting op de welfsels.  

• De berekening van de dikte en de wapening van de druklaag 

 zal door de leverancier gebeuren en ter goedkeuring 

 Voorleggen aan Ing. 

• Kan ook zonder druklaag, met voegvulling  

• Vb: Plat dak 
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Klassiek ge apende elfsels en oorgespannen elfsels  holle kanaalplaten  

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

• Wat zijn voorgespannen welfsels en waar toepassen? 

• Opspannen strengen (wapening)  

• Moderne woningbouw 

• Bolvorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Opmerking:  Afdracht krachten in één richting 
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Breed loerplaten Predallen  

• Dit zijn dunne, geprefabriceerde betonplaten, die dienst doen als bekistingsbodem. 

• De nodige wapeningen worden bij fabricatie mee ingebetonneerd in de platen.  

• De standaarddikte 50 mm. 

• Kan variëren in functie van de gevraagde betondekking, wapeningshoeveelheid, totale vloerdikte en 

bouwtechnische vereisten.  

• Op de werf enkel nog voegwapening, bijlegwapening en de bovenwapening plaatsen + de opstortlaag op de 

vereiste dikte.  

• Het eindresultaat is een massieve, monoliete vloer met hoge brandweerstand en goede geluidswerende 

eigenschappen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

Eigendom van SOS-Ingenieur.be 

mailto:info@sos-ingenieur.be
mailto:info@sos-ingenieur.be
mailto:info@sos-ingenieur.be
http://www.sos-ingenieur.be/
http://www.sos-ingenieur.be/
http://www.sos-ingenieur.be/


info@sos-ingenieur.be 

Draagvloeren 

www.sos-ingenieur.be 

 

Breed loerplaten Predallen  

• Berekening door ingenieur, 

• Onderschoring volgens richtlijnen leverancier. 

 

• Opmerking:  Afdracht krachten in één richting 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 
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Potten en balken systemen 

• Betonnen balken met vulelementen waarop later een druklaag komt met wapeningsnet 

• Manuele plaatsing mogelijk, zeer geschikt voor renovaties 

• Berekening door leverancier, belastingen en rekennota ter goedkeuring aan Ing, 

 

• Opmerking:  Afdracht krachten in één richting 
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Ter plaatse gestort draagvloer 

• Volledige manuele schoring dekplaat. 

• Alle wapening word ter plaatste aangebracht en gevlochten. 

• Zeer grote vrijheid naar draagmuren toe 

• Berekening door ingenieur 

 

 

Opmerking:  Afdracht krachten in 4 of meerdere richtingen 
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aanpak met duidelijke afspraken. 
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Inhoudsopgave 

www.sos-ingenieur.be 

 

• Inleiding 

• Een (stabiliteits)ingenieur beter vroeg dan laat? 

 

• Funderingen 

• Type funderingen 

• Waarom en hoe bewapenen? 

 

• Balken en kolommen 

• Betonbalken en kolommen 

• Stalen liggers en kolommen 

 

• Draagvloeren 

• Klassiek ge ape de elfsels e  oorgespa e  elfsels  holle ka aalplate  

• Breed loerplate  Predallen  

• Potten en balken systemen 

• Ter plaatse gestort draagvloer 

 

• Voorbeeld : berekening belasting metalen ligger 

 

• Vragen ? 

 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 
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Voorbeeld : 

www.sos-ingenieur.be 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

Situatieschets 

• Draagmuur verwijderen lengte 3 meter 

• Overspanning vloer en dak 6 meter 
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Voorbeeld : 
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• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

De vloer 

• Mobiele belasting 

• Chape 8 cm + tegel 1,2 cm 

• Isolatie 

• Druklaag 5 cm 

• Welfsels 13 cm 
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Voorbeeld : 

www.sos-ingenieur.be 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

De vloer 

• Totaal = 2.980 kg/m of 1000 kg/m² 

• Mobiele belasting  

 200 kg/m² 

• Chape 8 cm + tegel 1,2 cm   

 144 kg/m² + 30 kg/m² 

• Isolatie 

Verwaarloosbaar 

• Druklaag 5 cm 

125 kg/m² 

• Welfsels 13 cm 

215 kg/m² 
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Voorbeeld : 

www.sos-ingenieur.be 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

De wand 

• 4 meter snelbouwblokken 

+ mortel 
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Voorbeeld : 

www.sos-ingenieur.be 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

De wand 

• Totaal 1.150 kg/m of 280 kg/m² 

• 4 meter snelbouwblokken + mortel 

 140 kg/m² +  70 kg/m² 
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Voorbeeld : 

www.sos-ingenieur.be 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

Het dak 

• Sneeuw + 

toegankelijkheidslast 

• Kiezel 

• Dakbedekking + isolatie 

• Hellingschape 

• Druklaag op welfsels 

• Welfsels 
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Voorbeeld : 

www.sos-ingenieur.be 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

Het dak 

• Totaal 3000 kg of 1000 kg/m² 

• Sneeuw + toegankelijkheidslast 

50 kg/m² + 80 kg/m² 

• Kiezel 5 cm  

90 kg/m² 

• Dakbedekking + isolatie 

Verwaarloosbaar 

• Hellingschape 5 cm 

90 kg/m² 

• Druklaag op welfsels 5 cm 

125 kg/m² 

• Welfsels 

215 kg/m² 
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Voorbeeld : 

www.sos-ingenieur.be 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

De optelsom 

• Vloer : 

• Welfsels 215 kg/m² * 3 m * 1,35 ( Veiligheidsfactor ) 

• Druklaag 125 kg/m² * 3 m * 1,35 ( Veiligheidsfactor ) 

• Chape + Tegels (144 + 30 ) kg/m² * 3 m * 1,35 ( Veiligheidsfactor ) 

• Mobiele belasting 200 kg/m² * 3 m * 1,50 ( Veiligheidsfactor ) 

 

• Wand 

• 210 kg/m² * 4 m *1,35 ( Veiligheidsfactor ) 

 

• Dak : 

• Welfsels 215 kg/m² * 3 m * 1,35 ( Veiligheidsfactor ) 

• Druklaag 125 kg/m² * 3 m * 1,35 ( Veiligheidsfactor ) 

• Hellingschape + Tegels (144 + 30 ) kg/m²  * 3 m * 1,35 ( Veiligheidsfactor ) 

• Kiezel 90 kg/m² * 3 m * 1,35 ( Veiligheidsfactor ) 

• Sneeuw + Toegankelijkheid (50 + 80 ) kg/m² * 3 m * 1,5 ( Veiligheidsfactor ) 
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Voorbeeld : 
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• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

Het resultaat 

• Hoeveel kilogram belasting in het totaal ? 
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Voorbeeld : 

www.sos-ingenieur.be 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

Het resultaat 

• Hoeveel kilogram belasting per meter ? 

 

 7.126,00 kg/m 

 

 Totaal op 3 meter : 21.380 kg 

 

 

 HEA 240 of HEB 220 
 

• Wat bij 4 meter en dezelfde belasting per meter ? 

 

     HEA 300 of HEB 260 
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www.sos-ingenieur.be 

 

• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

• Inleiding 

• Een (stabiliteits)ingenieur beter vroeg dan laat? 

 

• Funderingen 

• Type funderingen 

• Waarom en hoe bewapenen? 

 

• Balken en kolommen 

• Betonbalken en kolommen 

• Stalen liggers en kolommen 

 

• Draagvloeren 

• Klassiek ge ape de elfsels e  oorgespa e  elfsels  holle ka aalplate  

• Breed loerplate  Predallen  

• Potten en balken systemen 

• Ter plaatse gestort draagvloer 

 

• Voorbeeld : berekening belasting metalen ligger 

 

• Vragen ? 
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Inhoudsopgave 
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• Een no-nonsens klantgerichte 

aanpak met duidelijke afspraken. 

• Een snelle interventie met 

deskundig bouwtechnisch advies. 

• Transparante prijzen. 

• Directe respons. 

Vragen ? 
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